
 

 

 

 

 

Informacja prasowa, 22 września 2015 roku 

BASF Polska i AHK razem dla rozwoju Dolnego Śląska 

18 września we Wrocławiu odbyła się debata gospodarcza zorganizowana z okazji 20-

lecia Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska). Skupiła ona 

przedstawicieli firm niemieckich, które w ostatnich latach przyczyniły się do 

innowacyjnego i społecznego rozwoju Regionu. Partnerem wydarzenia była firma 

BASF, która w tym roku świętuje 150-lecie swojego istnienia. Reprezentował ją Jacek 

Lis, dyrektor zakładu produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej, który wziął udział w 

jednym z paneli dyskusyjnych. 

W ramach jubileuszowego spotkania odbyła się debata podzielona na dwie tematyczne części, 

dotyczące potencjału gospodarczego Dolnego Śląska: „Inwestycje niemieckie na Dolnym 

Śląsku bazą dalszego innowacyjnego rozwoju regionu” oraz „Dolny Śląsk – od miejsca 

produkcji do zagłębia IT i przemysłu 4.0”. Pomimo jubileuszu celem AHK Polska nie były 

podsumowania dotychczasowych działań, ale wspólne poszukiwanie sposobów na dalszy 

rozwój.  

Takie podejście wpisuje się również w wizję BASF, który w ramach obchodów 150-lecia na 

całym świecie poszukuje innowacyjnych rozwiązań współczesnych wyzwań ludzkości w trzech 

obszarach – inteligentnej energii, życia w miastach i żywienia. W regionie Dolnego Śląska 

firma zaznaczyła swoją obecność m.in. poprzez uruchomienie w ubiegłym roku największego 

w Europie zakładu katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem.  

„Od momentu uruchomienia zakładu staramy się angażować w Regionie również społecznie. 

Skupiamy się między innymi na edukacji dzieci i młodzieży – zarówno w zakresie chemii, jak 

również ekologii i zrównoważonego rozwoju. Razem z partnerskimi instytucjami naukowo-

badawczymi, takimi jak Humanitarium i Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Politechnika i 

Uniwersytet Wrocławski popularyzujemy w regionie chemię i poszukujemy inteligentnych 

rozwiązań, które w najbliższej przyszłości pozwolą na dalszy – innowacyjny rozwój Wrocławia 

i Dolnego Śląska. Cieszymy się jednocześnie, że w definiowaniu wyzwań regionu, możemy 

współpracować z tak uznanym Partnerem, jakim jest AHK” – powiedział Jacek Lis, dyrektor 

zakładu produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej. 

Moderatorką panelu dotyczącego inwestycji niemieckich w regionie była Iwona Makowiecka, 

kierująca regionalnym oddziałem AHK Polska we Wrocławiu. Dyskusja została zogniskowana 

przede wszystkim wokół współpracy pomiędzy biznesem a nauką oraz wokół  społecznego 

zaangażowania firm niemieckich.  

Przedstawiciel BASF Polska skupił się przede wszystkim na działalności edukacyjnej firmy w 

Regionie. 10 września 2015 BASF oficjalne otworzył laboratorium chemiczne dla dzieci i młodzieży 

w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Rocznie będzie ono odwiedzane 

przez około 10 tysięcy uczniów z Dolnego Śląska. W nowej pracowni chemicznej dzieci i młodzież 

będą mogły przeprowadzać samodzielne eksperymenty pod okiem kompetentnych animatorów.  

Ponadto, BASF Polska angażuje się we współpracę z wrocławskimi uczelniami wyższymi. 
Specjaliści firmy zrealizowali m.in program „Akademii BASF”, dla studentów Politechniki 
Wrocławskiej. Akademia BASF łączy dwa wymiary – z jednej strony pozwala firmie zaadresować 

http://ahk.pl/pl/


 

potrzeby rekrutacyjne, z drugiej daje studentom możliwość uczestnictwa w programie, który 
pomoże im przygotować się do wyzwań przyszłej pracy. W ramach celebracji 150-lecia firmy, BASF 
nawiązał współpracę także z wydziałami chemicznymi czterech polskich uczelni, które również 
obchodzą swoje okrągłe jubileusze, w tym m.in. z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem 
Wrocławskim. W ramach wspólnego świętowania BASF bierze udział w wydarzeniach 
organizowanych przez wspomniane uczelnie - konferencjach naukowych, wydarzeniach 
sportowych, takich jak Odra River Cup na Politechnice Wrocławskiej, czy wspólnych imprezach jak 
np. Dzień Otwarty w Humanitarium z okazji otwarcia laboratorium chemicznego BASF, podczas 
którego odbyły się pokazy chemiczne organizowane przez koła naukowe z Politechniki 
Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 
O BASF w Polsce 

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię 
budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Jesteśmy w Polsce partnerem 
firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2014 
roku wyniosły 770 milionów Euro. Prowadzimy m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory)  
i w Myślenicach koło Krakowa. 
 
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dążymy do lepszej ochrony klimatu i promujemy inteligentną energię 
(smart energy). W 2015 roku świętujemy 150 lat istnienia. To dla nas szczególny rok, podczas którego chcemy 
zainicjować dyskusję na temat największych wyzwań ludzkości. Odwiedź nas w związku z tym na Creator Space 
Online (creator-space.basf.com) i podziel się swoimi pomysłami. W 2015 roku świętujemy nasz jubileusz wspólnie 
z czterema polskimi uczelniami. Uniwersytety Warszawski i Wrocławski oraz Politechniki Warszawska i Wrocławska 
w 2015 również świętują okrągłe rocznice swoich wydziałów chemicznych. Wspólnie połączyliśmy siły i "inteligentną 
energię" na rzecz promocji chemii w Polsce. Konferencje naukowe, wykłady, kontakt z kołami naukowymi oraz 
obecność w mediach społecznościowych jak również wspólnie organizowane wydarzenia dla studentów są 
podstawą tej współpracy. Jesteśmy dumni z Partnerstwa z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ogrodami 
Doświadczeń Humanitarium we Wrocławiu. Od 2010 roku BASF jest wyłącznym partnerem laboratorium 
chemicznego dla dzieci i młodzieży w CNK odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. Podobna umowa zawarta 
została w 2014 z Humanitarium. W kwietniu 2015 roku otworzyliśmy również laboratorium chemiczne dla uczniów 
w polsko-niemieckiej szkole im. Willy’ego Brandta w Warszawie.  
 
Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebooku. 
 
O zakładzie produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej 

Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej to największy, należący do BASF, zakład produkcji katalizatorów. 
Inwestycja o wartości 150 mln euro, która została uruchomiona w 2014 roku, umożliwi firmie BASF podwojenie 
produkcji katalizatorów w Europie. Do 2016 roku w zakładzie o powierzchni 40 000 m. kw. zostanie zatrudnionych 
w sumie około 400 osób. Jednym z celów firmy BASF jest pomaganie Klientom w spełnianiu coraz surowszych 
norm emisji spalin: Euro VI dla samochodów osobowych oraz Euro VI Tier IV dla samochodów ciężarowych. 
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